
INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY  

ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO 

za okres od 10 listopada 2010 r. do  29 listopada 2010 r. 
 

 

W sprawach gospodarowania  nieruchomościami,   stanowiącymi   własność   Powiatu 

Opolskiego,  w okresie międzysesyjnym 

  

 1. Zarząd Powiatu Opolskiego podjął uchwały w sprawie: 

 

a)  zmiany uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego  Nr  865/10 z dnia  30 sierpnia 2010r. 

dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o nabycie własności 

nieruchomości  zabudowanej budynkiem pokoszarowym  przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, 

oznaczonej numerem  działki 28/2 z karty mapy 55  o powierzchni 0,3548 ha w udziale 

9386/10000 cz. obręb Opole  stanowiącej własność Skarbu Państwa - z przeznaczeniem na 

siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. 

W związku  z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 16 listopada 2010r.  informującym, że 

przekazaniu na rzecz Powiatu Opolskiego podlegać będą również  szyby windowe oraz 

główna klatka schodowa, które będą wykorzystywane wyłącznie przez Powiat Opolski,  

zaistniała konieczność zmiany uchwały  Zarządu Powiatu Opolskiego, polegającej na 

zwiększeniu udziału nabywanej przez  powiat nieruchomości.  

 
b) wyrażenia  zgody  Zarządowi Dróg Powiatowych w Opolu na  zawarcie,  po umowie 

zawartej  na czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same   

nieruchomości   gruntowe  położone w obrębie Krzanowice gmina Dobrzeń Wielki : 

oznaczone jako część działek nr 555 i 556 o łącznej powierzchni  227m
2
  , pozostających  w 

trwałym zarządzie tej jednostki .    

 
c) oddania  w  dzierżawę  na   okres  trzech lat    lokalu użytkowego  o łącznej powierzchni 

16,54m
2
 znajdującego się na w  budynku przy ul. Ciepielowickiej 13 w Dąbrowie,    z  

przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych w zakresie stomatologii,  na rzecz  

dotychczasowego dzierżawcy  tego lokalu.  

 

2. Ponadto w powyższym okresie Zarząd Powiatu: 

• zawarł na okres  3 lat umowę dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą na dwa 

pomieszczenia  użytkowe, znajdujące się w  budynku   przy ul. Częstochowskiej 31 

w Ozimku, z przeznaczeniem na magazyn materiałów biurowych  na potrzeby 

funkcjonowania  Terenowego Biura Rejestru Usług Medycznych,  

• złożył  pismo u Wojewody Opolskiego informujące, że  Powiat Opolski jest 

zainteresowany przejęciem nieruchomości zabudowanej  Ośrodkiem Rybaczówka, 

położonym w Turawie, usytuowanym na działce oznaczonej numerem 1/10   z   km. 

6   o  powierzchni 1,14 ha, z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Turawie.  

 

W zakresie spraw finansowych Zarząd Powiatu opolskiego podejmował uchwały w 

następujących sprawach: 

 

1. zwiększenia budżetu o kwotę 2243,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Oleskiego na 

koszty prowadzenia terapii pedagogicznej dziecka w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 



2. zmniejszenia planowanych wydatków powiatu o kwotę 316.379 zł na dofinansowanie 

„Remontu drogi powiatowej nr 1330 O Chudoba - Zagwiździe na długości 1382 mb 

odc. Stare Budkowice – Zagwiździe” 

Planowana wstępnie, zgodnie z otrzymaną promesą, kwota 870.000 zł została 

zmniejszona zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2010 r. Nr FS 

1/4135/109/EMR/10 do wysokości otrzymanej dotacji tj. do kwoty 553.621 zł.  

Również zmniejszona została dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci z 

placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3.700 zł w związku ze spadkiem 

liczby wychowanków. 

     3.   przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej 

 

Ponadto Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2010 r. przedłożył Radzie Powiatu Opolskiego 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 

 

� projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi 

� projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z prognozą łącznej 

kwoty długu. 

 

W sprawach oświatowych Zarząd Powiatu Opolskiego zawarł Umowę z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Opolu na  dofinansowanie Projektu: Aktywna Młodzież z Powiatu 

Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację Projektu Zarząd Powiatu  

pozyskał   kwotę   227 005,00 zł .W ramach realizacji Projektu organizowane będą 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących, bloku 

doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej, bloku zajęć dodatkowych 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych  oraz bloku poradnictwa i doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Z  form podnoszenia swoich umiejętności skorzysta 420 uczniów 

w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski. 

Osiemnastego listopada 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia w Zespole Szkół w 

Prószkowie pełnowymiarowego  boiska ze sztuczną nawierzchnią ,gdzie funkcjonuje  

Wojewódzki Ośrodek  Kształcenia  Młodzieży w Piłce Nożnej. W uroczystości  brały udział 

miedzy innymi władze Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z prezesem Grzegorzem 

Lato i Prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej Markiem Procyszynem. 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego  rozpoczął procedurę egzaminacyjną na stopień 

nauczyciela mianowanego dla dwóch nauczycieli. Podjęto dwie uchwały powołujące skład 

Komisji Konkursowej. Egzaminy odbędą się 1 grudnia 2010 r. 
 


